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Abstrakt 

Konditionsträning aktiverar stora muskelgrupper och ökar aerob och 

anaerob energiomsättning. Bikarbonat (bi) har stor betydelse för gas-

utbyte för att konditionsutövare inte ska bli utmattade genom försur-

ning i kroppen. Forskare har därför undersökt om ett tillskott av bikar-

bonat kan leda till ökad prestation vid konditionsträning. 

Syftet med studien är att undersöka om bikarbonat kan utöka fysiskt 

aktiva mäns prestationsförmåga. 

Vi har använt oss av en randomiserad crossoverstudie. Manliga delta-

gare (n=13) undersöktes i studien (ålder 27 ± 9, längd 183 ± 8 cm, vikt 

81 ± 14 kg). Deltagarna utförde tre Coopertest vid tre separata till-

fällen. Studien avsåg att undersöka om prestationen påverkas av 

bikarbonat (distans, VO2Max), om bikarbonat ökar stegmängd, om 

bikarbonat gör att deltagare upplever samma ansträngning vid sista 

minuten av test som placebo (pl) (Borgskala) och om bikarbonat för-

höjer pulsen vid sista minut av test. 

Resultaten visar ingen signifikans för distans bi= 2,95 km och pl= 

2,94 km och VO2Max, bi= 54,63 ml/kg/min och pl= 54,45 ml/kg/min 

(p > 0,05). Hjärtfrekvens visar på en svag trend av signifikans inför 

sista minut av test bi= 182 slag/min och pl= 180 (p= 0,157). Stegdata 

visar en trend för höjning av stegmängd bi= 2148 steg och pl= 2112 

(p= 0,097). Borgskala visar inte på signifikanta skillnader mellan vari-

ablerna bi= 18 och pl= 18 (p > 0,05). 

Bikarbonatsupplementering visar på somliga trender för utökad hjärt-

frekvens och stegmängd vilket med deltagarantal (n=13) visar på att 

bikarbonat kan påverka kroppen vid löpning. Vi kan inte genom våra 

resultat bevisa att bikarbonat leder till förbättrad prestation med 0,3 g 

(bikarbonat) x kg kroppsvikt för fysisk aktiva män. 

Nyckelord: Bikarbonat, kondition, löpning, Coopertest och VO2Max. 
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Förord 

Tack till alla våra deltagare som var med och deltog i studien, Cent-

rum för Idrott & Hälsa (CIH) för att vi fick använda ert testlabb. Vi 

vill även sist men inte minst tacka vår handledare Jonas Ahnesjö för 

vägledning och guidning. 

Det Johan har gjort extra bra är sitt arbete inom SPSS för dataanalys 

och kontrollering av typsnitt i arbetet. Martin har varit bra på att 

komma med reflektioner angående testgenomförande och ansvar kring 

deltagarnas kontakt. 
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Inledning 

I dagens samhälle utövas fysisk aktivitet både för motion och prestat-

ion. I takt med detta har kosttillskottsmarknaden ökat markant under 

de senaste åren. Vanliga ergogena kosttillskott används för flera an-

ledningar inom träning. Bikarbonat som finns att köpa i livsmedelsbu-

tik sägs öka prestationen vid löpning. Idrott är ett stort utbrett område 

och idrottare strävar för att utveckla sin prestation inom sin gren. Löp-

ning är en av de största träningsformerna i Sverige och aktiverar både 

elitidrottare och motionärer (Arfwidsson: 2012). För att utveckla pre-

stationsförmågan kan den aktiva utövaren träna upp sin löpekonomi, 

men även använda sig av andra hjälpmedel, däribland bikarbonat. 
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Bakgrund 

Konditionsträning 

Konditionsträning är en träningsform som aktiverar stora muskelgrup-

per (Novacheck, 1998) och höjer blodets syrekapacitet vilket i sin tur 

leder till ökad prestationsförmåga (Michalski & Bangsbo, 2011: s.28). 

Kravet på syrets tillgänglighet ökar i samband med arbetsbelastning, 

konditionsträning kan därför träna både aerob och anaerob energiom-

sättning vilket innebär tillgång till syre (aerob) respektive inte tillgång 

till syre (anaerob) i muskeln under fysiskt arbete (Michalski & Bangs-

bo, 2011: ss. 53-74).  Konditionsträning sker under ansträngning och 

ökar ämnesomsättningen (Jonson & Wollmer, 2011: s.101). För att 

uppnå effekt av konditionsträning som nybörjare bör en individ kon-

ditionsträna flertalet tillfällen per vecka. Cirka 20-30 minuter på en in-

tensitet som lägst motsvarar halva maximala syreupptagningsför-

mågan (VO2Max) (Jonson & Wollmer, 2011: s.101). Löpning vilket vi 

ska mäta i vår studie är en vanlig form av fysisk aktivitet enligt Riks-

idrottsförbundet (Arfwidsson: 2012) bland män och kvinnor i Sverige. 

Hjärtfrekvens 

Kroppens hjärtfrekvens har stor betydelse vid fysisk aktivitet. När trä-

ning startar höjs hjärtfrekvensen i förhållande till träningens intensitet. 

Hjärtfrekvensen är en viktig indikator för att beskriva vilken intensitet 

ett träningspass ligger på. Hjärtfrekvensen ligger på cirka 60 till 80 

slag/ min vid absolut vila. Inför start av fysisk aktivitet kommer pul-

sen att höjas något, detta kallas för ett anticipatoriskt svar och styrs av 

noradrenalin som utsöndras av celler efter signal från sympatiska 

nervsystemet och hormonet adrenalin från binjuremärgen (Wilmore et 

al 2008: ss.162-163). 

När en individ ökar aktivitetsintensitet ökar musklernas syrebehov. 

Samtidigt kommer hjärtfrekvensen att börja plana ut och lägga sig på 

en jämn nivå, detta eftersom pulsen till slut stabiliserar sig i förhål-

lande till arbetsbelastningen (Michalski & Bangsbo, 2011: ss.18-22).  
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En relevant ekvation för att räkna ut maxpuls i samband med ålder har 

tagits fram genom en metaanalys (Tanaka et al: 2001). Formel: Hjärt-

frekvens max (HR Max) = 208 – (0,7 x ålder). 

Hjärtats slagvolym 

Samtidigt som hjärtfrekvensen ökar kommer även slagvolymen att öka 

upp till 50 procent av VO2Max. Slagvolymen har stor betydelse vid 

medel- och högintensiv fysisk aktivitet då den är en bestämningsfaktor 

för uthållighetskapacitet. Slagvolymen påverkas av följande faktorer: 

• Andel volym venöst blod som återvänder till hjärtat (hjärtat pum-

par endast det blod per slag som kommer tillbaka). 

• Ventriklarnas uttänjbarhet. 

• Ventriklarnas förmåga att kontrahera. 

• Aorta och pulmonellt artärtryck (trycket som ventriklarna kontra-

herar mot). 

(Michalski & Bangsbo, 2011: ss.19-20, Poliner et al: 1980). 

Bikarbonat som buffert 

Bikarbonat (NaHCO3) är ett natriumsalt från kolsyran. Bikarbonat 

som det ser ut i ren form är ett vitt pulver och har låg löslighet i vat-

ten. Bikarbonat är ett godkänt tillsatsämne i Sverige och har E-

nummer 500 (Svenska livsmedelsverket: 2013). 

McNaughton et al (2008) tar upp att idrottare använder flera strategier 

för att öka sin prestationsförmåga. Utrustning, tränings- och kostupp-

lägg samt ergogena hjälpmedel. De tar vidare upp att de ergogena 

hjälpmedlen har ett stort utbredningsområde med flera lagliga samt 

olagliga substanser. Två av de lagligt förekommande substanserna är 

natriumvätekarbonat (bikarbonat) och natriumcitrat vilket används 

inom konditionsträning för att öka kroppens buffertkapacitet för pH-

balans. En ökad buffertkapacitet kan leda till att kroppen effektivare 

kan motstå utmattning vid förändring av syra-bas balans i kroppen. 

Därför kan ett tillskott av bikarbonat innan fysisk aktivitet förbättra 

prestationsförmågan (McNaughton et al: 2008). 
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Wilmore et al (2008: ss.373-375) beskriver att bikarbonat har en stor 

betydelse i kroppens buffertsystem för att behålla syra-bas balans i 

kroppen. De beskriver vidare att forskare därför började undersöka om 

bikarbonatladdning kunde höja kroppens buffringskapacitet genom att 

höja blodets bikarbonatkoncentration. Vid höjning av bikarbonatkon-

centrationen kan blodets pH-värde höjas, vilket gör blodet mer alka-

liskt. Pizzorno et al (2010) beskriver att ett normalt pH-värde för 

människan är omkring 7,4. 

Wilmore et al (2008: ss.180-181) beskriver att kroppen balanserar sitt 

pH-värde i blodet genom tre olika sätt: 

• Kemiska buffrar i kroppen 

• Lungventilation 

• Njurfunktion 

Vidare beskriver de att bikarbonat är en av de kemiska buffrar som har 

störst buffertkapacitet i blodet. När koldioxid släpps från celler ut i 

blodet bärs de i tre olika former, bland annat genom bikarbonat. Kol-

dioxid (CO2) i samband med vatten (H2O) förenas och bildar kolsyra 

(H2CO3). När kolsyra sedan släpps från sin bindningsplats frisläpps 

även en vätejon (H+) vilket bildar en bikarbonatjon (HCO3
-). 

CO2 + H2O � H2CO3 � H+ + HCO3
- 

Därefter binder sig den fria vätejonen till hemoglobinet, vilket innebär 

att Bohr-effekten startar vilket betyder att blodets pH-värde sänks i 

lungornas blod och gasutbytet försvåras. Mero et al (2013) beskriver 

att den fria vätejonen saktar ner glykolysens arbete, stör kalciumfri-

sättningen samt kalciumjonens bindningsförmåga, vilket leder till 

ökad risk för utmattning vid fysisk aktivitet. Bikarbonatjonen diffun-

derar sedan ut från blodet och in i blodplasman samtidigt som en klo-

ridjon lämnar plasman och äntrar blodet för att motverka elektrisk 

obalans. Eftersom vätejonen försvårar gasutbytet kommer hemoglobi-

net i blodet fungera som en buffert. Hemoglobinet neutraliserar väte-

jonen och därigenom förhindras en påverkande försurning i blodet. 
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Blodet når lungorna där partiella koldioxidtrycket (PCO2) är lägre, det 

är till fördel när vätejon samt bikarbonatjon binds samman och bildar 

kolsyra vilket var dess tidigare form. Kolsyran separeras sedan till 

koldioxid och vatten där koldioxiden kan äntra alveolerna för att andas 

ut. 

H+ + HCO3
- 
� H2CO3 � CO2 + H2O 

(Wilmore et al: 2008: ss.153-154, Garbacz et al: 2013, Mero et al: 

2013). 

Jones (2008) beskriver att koldioxidutandning är minst lika viktig som 

syretillförsel för att kunna prestera maximalt under fysisk aktivitet. 

Jones menar därför att om koldioxidtrycket i kroppen ökar samt pH-

värdet sänks i musklerna kommer kroppen ha en sämre förmåga att 

stimulera muskelkontraktion. Han beskriver samtidigt att 90 % av 

koldioxiden som produceras i musklerna kommer transporteras från 

kroppen, via blodet med hjälp av bikarbonat. Gladden (2004) beskri-

ver att laktat kan användas och skapas för att återskapa energi (ATP) 

genom glykolysen när vätejonen förhindrar fortsatt aerobt arbete. 

Studier på bikarbonat 

Tidigare studier har undersökt vilken dosering av bikarbonat som är 

effektivast. Siegler et al (2010) tog fram att en dos på 0,2 g x kg 

kroppsvikt är bäst att inta 40-50 min innan träningen och intag med 

0,3 g x kg kroppsvikt är bäst att inta 1 h före träningen. Wilmore et al 

(2008: 374) beskriver likväl att om dosering av bikarbonat är mindre 

än 0,3 g x kg kroppsvikt ger det ytterst liten effekt eller ingen alls. 

Bikarbonats effekter vid konditionskrävande aktiviteter har undersökts 

inom fler distanser. Från de studier vi har läst är kortdistans och 

medeldistans de distanser som är mest förekommande. Längre distan-

ser förekommer också, bland annat 30 minuter cykling i intervaller 

samt 30 km cykling. 
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Både elitidrottare och motionärer har undersökts och har visat på ökad 

prestationsförmåga. Multidisciplinära atleter förbättrade sin tid på 

3 000 meters löpning samtidigt som laktatnivåerna var högre tillsam-

mans med intag av bikarbonat, doserat 0,5 g x kg kroppsvikt. Inga 

signifikanta skillnader sågs i hjärtfrekvens. Forskarna rapporterar att 

mag- och tarmproblem förekom i studien (Shave et al: 2001). 

Medel- och långdistanslöpare visade på en ergogen effekt vid 1 500 

meters löpning. Den genomsnittliga tiden förbättrades med ca fem se-

kunder med bikarbonat 0,3 g x kg kroppsvikt (Bird et al: 1995). Vid 

600 meters löpning har bikarbonat 0,3 g x kg kroppsvikt inte visat på 

ökad löpkapacitet, även om pH och bikarbonatskoncentrationer var 

signifikant högre efter intag. Dryckerna intogs 2,5 timme innan test-

genomförande (Tiryaki & Atterbom: 1995). 

Vid 800 meters löpning har bikarbonat visat förbättra den genomsnitt-

liga tiden med 2,9 s mot placebo. Värdena för laktat samt vätejoner 

extracellulärt var högre med bikarbonat än med placebo (Wilkes et al: 

1983). Forskning inom bikarbonats effekt på cykling visar att sprint-

prestanda under långvarig intermittent cykling förbättras tillsammans 

med 0,3 g x kg kroppsvikt (Price et al: 2003). Signifikanta skillnader 

har under 30 km cykling setts i pH och laktatkoncentration samt att 

deltagarna cyklade snabbare tillsammans med dosen 0,5 g x kg 

kroppsvikt bikarbonat. Trots att deltagarna cyklade snabbare visade 

inte Borgskala, hjärtfrekvens och kraftutveckling på signifikanta skill-

nader, hjärtfrekvens och kraftutveckling var lätt förhöjda i samband 

med bikarbonat (Pottiger et al: 1996). 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om bikarbonat kan förbättra fy-

siskt aktiva mäns prestationsförmåga. 

Hypoteser 

Under varje hypotes följer en kort förklarning till hur hypoteserna är 

framtagna. 

Bikarbonatsupplementering leder till ökad prestationsförmåga (distans 

och VO2Max) under Coopertest. 

• Bikarbonat har en buffrande effekt och gasutbyte förenklas vid 

hög intensitet. 

Bikarbonatsupplementering ger förhöjd hjärtfrekvens (HR) vid sista 

minut av test. 

• Hjärtats frekvens ökar då deltagarna orkar löpa intensivare till-

sammans med bikarbonat. 

Bikarbonatsupplementering ökar stegmängd. 

• Stegmängd ökar eftersom deltagarna springer längre tillsammans 

med bikarbonat. 

Bikarbonat- och placebosupplementering ger samma skattning på 

Borgskala. 

• I samband med bikarbonat blir den upplevda ansträngningen lika 

med placebo, eftersom det inte upplevs mer ansträngt trots ökad 

distans.  
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Metod 

Studiedesign 

Vi har använt oss av en randomiserad crossover utformning. Det an-

vändes för att testpersonerna slumpmässigt skulle ha lika stor chans att 

få antingen bikarbonat eller placebo vid testtillfällena. Att använda 

randomisering ska även leda till att färre yttre faktorer påverkar resul-

tatet oavsett vad testpersonerna fick inta för dryck vid test. 

Vi utförde testerna i testlabb för att inga yttre faktorer som regn, blåst, 

temperaturskillnad och liknande skulle påverka testerna. Det som vi 

anser annorlunda med löpning på löpband i relation till löpning utom-

hus är att deltagarna inte behöver trycka fram kroppen för att springa 

framåt, vilket har en stor betydelse för löpkapacitet utomhus. Vi anser 

det är en viss skillnad i utförandet av löpning mellan att springa utom-

hus och på löpband. 

Material 

Tester genomfördes i testlabb för fysisk aktivitet (CIH) där vi använde 

löpbandet Rodby 2500E för testgenomförande.  

Vi använde oss av elektronisk kroppsvåg Vetek TI-1200 samt längds-

kala för att mäta deras vikt och längd. Vikten var av betydelse, ef-

tersom det var enligt den som vi doserade hur stor del bikarbonat och 

placebo de skulle inta. Placebo bestod av vetemjöl 0,3 g x kg kropps-

vikt och salt 0,05 g x kg kroppsvikt. Bikarbonat doserades enligt 0,3 g 

x kg kroppsvikt. Dosen är enligt tidigare forskning den lägsta angivna 

dos som ska ge buffrande effekt vid aktivitet efter 60 minuters intag, 

för att undvika värre mag- och tarmproblem var denna dos bättre val 

än 0,5 g x kg kroppsvikt. Båda dryckerna blandades tillsammans med 

50 cl vatten och 25 cl sockerfri saft.  

Vi använde 25 cl sockerfri saft eftersom bikarbonat smakar illa, ge-

nom denna stora mängd saft kunde vi reducera smaken något. Vi an-

vände vetemjöl i vår placeboprodukt eftersom det i kombination med 
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salt var den blandning som smakade mest likt bikarbonat. Sockerfri 

saft var lämpligare att använda eftersom en saft sötad med socker hade 

påverkat blodsockernivåerna i kroppen vilket vi anser hade kunnat på-

verka resultatet. 

Ett Coopertest bygger på att testpersonerna ska springa eller jogga så 

långt deltagaren kan under tolv minuters tid, enligt Cooper (1968) 

grundar tiden på empiriska belägg. Coopertest avser mäta sträcka samt 

uppskattad VO2Max. De beskriver vidare att testpersonen avgör has-

tigheten under hela testet. Ur Coopertestet har utvecklare tagit fram 

tabell för sträcka (se tabell 1) och VO2Max (se formel nedan) för att 

uppskatta konditionsnivå samt uppskattad syreupptagningsförmåga. 

 

Tabell 1: Beskriver resultat för män av 12 min Coopertest (Bellardini 
et al 2009: s.59). 

  Fysisk arbetsförmåga (km) 
Ålder (år) Mycket dålig Dålig Tillfredsställande God Utmärkt 
<29 ≤ 1,5 1,6 - 1,9 2,0 - 2,4 2,5 - 2,7 ≥ 2,8 

30-39 ≤ 1,4 1,5 - 1,84 1,85 - 2,24 2,25 - 2,64 ≥ 2,65 
40-49 ≤ 1,2 1,3 - 1,6 1,7 - 2,1 2,2 - 2,4 ≥ 2,5 
>50 ≤ 1,1 1,2 - 1,5 1,6 - 1,9 2,0 - 2,4 ≥ 2,5 

Formeln för uträkning av uppskattad VO2Max var (Distans (m) – 

504,9) / 44,73. De båda värdena i formeln är konstanter. Värdena som 

uträkningen ger kunde sedan jämföras med ålder för att få reda på 

inom vilken kategori (mycket dåligt, dåligt, ganska bra, bra och 

mycket bra) deltagarna låg. 

Anledningen till att vi använde Coopertest var att det är ett standardi-

serat test där löptiden (tolv minuter) alltid är den samma. Coopertestet 

var viktigt för oss eftersom vi får ut hur långt deltagarna springer på 

en bestämd tid. Eftersom det är distansen som avgör och har betydelse 

i andra delar av våra data. 

Coopertest har dock brister, eftersom det bland annat inte kan ge ex-

akta siffror på VO2Max. Det är likväl ett bra mätverktyg för uppskatt-
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ning hos en individ. Men eftersom det är samma mätfel vid alla tester 

har det ingen betydelse för utgången av resultat. 

Stegräknare modell LS 2000 använde vi i vår studie. LS 2000 har vi-

sat på god tillförlitlighetsgrad (Pavlidou et al: 2011, Alahmari et al: 

2011). De senaste stegrekommendationerna från 2008 togs fram ge-

nom denna produkt (keepwalking: 2014). För standardisering är det 

viktigt att placera stegräknaren i samma position vid alla tester, vilket 

ska minska risken för felkällor (Bellardini et al 2009: s.311). Somliga 

stegdata (n= 3) föll bort på grund av dåligt batteri.  

Hjärtfrekvens mätte vi genom att använda Polar Team2 pulstränings-

program med tillhörande sändarbälte. Vi använde oss av detta pro-

gram för att testpersonerna skulle kunna se sin puls under testernas 

genomförande. Systemet registrerade personens puls, detta var rele-

vant för oss eftersom vi avsåg mäta om bikarbonatsupplementering 

ledde till högre pulsfrekvens under sista minut av test. Hjärtfrekvens-

mätning är reliabilitets- och validitetstestat gentemot flera olika be-

dömningsgrunder (Bellardini et al 2009: s.310).  

Genom att använda Borgskalan kunde vi fråga om deras upplevda an-

strängning under testernas sista minut. Borgskalan används för att 

mäta den upplevda ansträngningen vid fysisk aktivitet på en skala 6 

(mycket, mycket lätt) – 20 (mycket, mycket ansträngande) (Borg: 

1990).  

Även om vi får ut data om ansträngning anser vi i efterhand att en mer 

omfattande enkät hade gett oss ytterligare data på uppskattad an-

strängning.  

Löpbandet som vi använde oss av var ett Rodby 2500E. Företaget för 

löpbandet ställer stora krav vid noggrannhet av löpbanden då de ska 

bland annat ska kunna användas till kontrolländamål, såsom tester 

(rodby.com). Löpbandet Rodby 2500E har en exakt visande kontroll-

panel som vi styrde bandet ifrån som visade tid och hastighet. Bandets 

hastighet går att ändra upp och ned med 0,1 km/h per knapptryck. 
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Tillverkaren av Rodby 2500E nämner att bandet har en hastighetsav-

vikelse på ± 1,8 %. 

Urval 

Testpersoner kontaktades via Triathlonklubb i medelstor stad i Sverige 

samt via egna kontakter. Kontakt tog via mail. Vår inbjudan lades se-

dan ut av klubbens ordförande på deras hemsida och Facebook-grupp 

samt skickades ut till våra kontakter. Intressenter kontaktade oss och 

erbjöd sig delta i vår studie. Sammanlagt fick vi ihop 13 testpersoner 

som genomförde alla tester. 

Kravet var att deltagarna skulle vara fysiskt aktiva, de skulle utföra 

någon form av fysisk aktivitet där de minst tränar sin fysiska förmåga 

enligt Svenska Läkarsällskapets rekommendationer (2011) som lyder 

som följande: ”Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att 

vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensite-

ten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 

minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även 

kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar 

och utföras i pass om minst 10 minuter.” 

Vissa av deltagarna var motionärer medan andra tävlade inom sin 

sport. Fysisk aktiva personer var ett krav eftersom deltagarna i vår 

studie skulle kunna pressa sig mycket hårt, nästintill utmattning under 

tre hela Coopertest. Deltagarna utövade bland annat följande aktivite-

ter: triathlon, löpning och fotboll. Tre deltagare genomförde inlär-

ningstestet men kunde inte delta vidare av olika anledningar. 

Urvalet har specificerats mot män eftersom de visade sig mest intres-

serade. 

Testgenomförande 

Deltagarna i vår studie utförde tre stycken Coopertest vid tre separata 

tillfällen. Att de utfördes vid separata tillfällen var för att maximera 

återhämtning. 
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Inför första test fick alla deltagare fylla i en hälsodeklaration, för att 

försäkra att sjukdomar och skador inte skulle påverka testgenomfö-

randet. Vid inlärningstestet fick deltagarna värma upp och starta testet 

utan att någon dryck intogs. Vid de två kommande testerna vägdes 

deltagarna och vi blandade deras drycker utifrån randomiserat val. 

Dryckerna intogs ur en svart flaska för att deltagarna inte skulle ur-

skilja skillnader i konsistens och färg. Randomiseringen gjorde att sex 

personer fick bikarbonat vid andra testet medan sju fick placebo. Vid 

test tre var ordningen omvänd. 

Inför start av test fick deltagarna värma upp på valfritt sätt med till-

gång till testcykel samt löpband. Vi lät testpersonerna värma upp på 

egen hand och inte standardisera uppvärmningen eftersom löparnas 

karaktärer var varierande. För somliga räckte det med att promenera 

sig varm medan andra valde köra en hårdare uppvärmning. 

Därefter tilldelades deltagarna ett pulsband som placerades under 

bröstet och en stegräknare som placerades i byxlinningen rakt över 

högerbenet. Pulsbandet kopplades via Polar-programmet där vi och 

testpersonerna kunde se hur deras puls förändrades. 

Vi berättade inför test hur Coopertestet gick till och vad vi förväntade 

oss av deltagarna för att testet skulle fungera smidigt. Vid Cooper-

testet använde vi en form av rullande start där vi gick upp på den has-

tighet de ville löpa på och därifrån tog vi tiden på tolv minuter. Första 

testet som deltagarna fick genomföra var ett inlärningstest, detta till 

fördel av att övriga tester ska fungera utan problem och att inlärningen 

inte ska påverka resultatet i studien.  

Deltagarna fick bestämma vilken hastighet de skulle börja springa på. 

De kunde vidare säga till om de ville ha en ökad eller sänkt hastighet 

under hela loppets gång. Under testerna rapporterade vi successivt hur 

många minuter som återstod av testet. Alla deltagare hade fortfarande 

tillgång att se tiden vilket gjorde att alla inte ville ha rapportering. 

Vid sista minuten registrerades deltagarnas puls för datainsamling. 
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Efter testet var klart bad vi testpersonen uppskatta vad de kände för 

ansträngningsgrad under den sista minuten av testet enligt Borgskalan. 

För att ligga på en väldigt hög ansträngning, vilket vi bett testperso-

nerna att göra i slutet av testet krävdes upplevd ansträngning kring 16 

eller högre enligt Borgskalan (Wilmore et al 2008: s.464).  
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Validitet & Reliabilitet 

Vår studie avsåg att mäta hur bikarbonat påverkar prestationsför-

mågan. Genom Coopertest som är ett validerat och standardiserat test 

får vi ut löplängd samt uppskattad VO2Max vilket båda sägs påverkas 

av bikarbonatintag. 

Hjärtfrekvensmätning är framtaget för fysiska aktiviteter genom olika 

sorters bedömningsgrunder och är relevant för mätning av puls. Mät-

ning via pulsband är ett enkelt och bra sätt att mäta pulsen. 

Vi kontrollerade alltid placering av stegräknare hos deltagarna för att 

undvika felpositionering. Detta kontrollerades för standardisering. 

Borg (1990) tar upp att Borgskalan är konstruerad att stiga linjärt med 

fysisk intensitet och stigande hjärtfrekvens. Vilket ger en upplevd för-

klarande ansträngningsgrad. Borgskala var därför relevant i vår studie. 

I studien som vi genomfört har vi använt samma löpband, pulsband 

och stegräknare till alla deltagare vid testerna. Det finns dock flera 

faktorer som kan påverka inför deltagarnas tester. Alla deltagare har 

inte genomfört testerna vid samma tid på dygnet, att nattsömnen inte 

varit lika god, att de inte ätit liknande livsmedel inför tester, viktför-

ändring och att deltagarna haft olika träningsdoser dagarna inför tes-

ter. Löptesterna som genomförts med bikarbonat och placebo i krop-

pen har föranletts av ett inlärningstest vilket ökar tillförlitligheten på 

resultatet för bikarbonat och placebo. 

Generaliserbarhet 

Vår studie och resultat går att generalisera på fysiskt aktiva män. Re-

sultaten kan förklaras genom att deltagarna har förmågan att pressa sig 

extra när de känner att de har mer kraft att utveckla. Fysiskt aktiva 

män känner ofta sin kropp och vet hur mycket de klarar av att pressa 

sig när intensiteten är hög. Därför går det endast att generalisera på fy-

siskt aktiva män och inte inaktiva män. 
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Dataanalys i SPSS 

Vår studie bestod av två oberoendevariabler, bikarbonat och placebo. 

Beroendevariabler var Borgskala och VO2Max som var kvotdata. 

Puls, distans, steg, var också beroendevariabler men av intervalldata. 

Data sammanställdes i SPSS. I SPSS testade vi datas normalfördel-

ning genom ett Kolmogorov-Smirnov test. Normalfördelad data tes-

tade vi genom ett parat t-test. Parat t-test användes för att våra delta-

gare genomförde båda interventionerna. 

Parat t-test behandlar parametrisk data och lämpar sig därför att jäm-

föra studiens variabler. Bikarbonat- och placeboresultat jämfördes i 

resultattabell samt signifikansvärde och standardavvikelse togs med. 

Data från Borgskalan testades genom ett Wilcoxon signed ranked test. 

Testet behandlar icke parametrisk data vilket lämpade sig i detta 

sammanhang eftersom data från Borgskala inte är normalfördelat. Ge-

nom ett Wilcoxon signed ranked test får vi ut hur utspridd den upp-

levda ansträngningen var. 
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Etik 

Vi har utgått från etikriktlinjerna av Fakulteten för hälsa, socialt arbete 

och beteendevetenskap (FHSAB) och Vetenskapsrådets etiska riktlin-

jer. I studiens resultat används inga namn, personuppgifter eller lik-

nande. Hälsodeklarationen var till för att säkerställa att inte någon 

sjukdom eller liknande skulle störa deltagarnas medverkan vid tester-

na, samt påverka deras hälsa negativt. Alla testpersonerna i studien 

deltog frivilligt då de kontaktade oss på eget bevåg efter att vi utgivit 

en inbjudan. De som deltog i studien visste om och förstod att bikar-

bonat kan ge påverkningar på mag- och tarmkanalen såsom illamå-

ende, kräkningar och diarré men ville ändå delta i testerna, många del-

tagare ville ha feedback på sin prestationsförmåga. 

De personuppgifter som vi har fått in under studiens gång kommer 

ingen annan utom vi forskare få tillgång till och när studien är färdig-

ställd kommer all insamlad data med personuppgifter att arkiveras. 
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Resultat 

Tabell 2: Beskriver deltagarnas medelvärde samt standardavvikelse 

för ålder, längd och vikt. 

 

 

 

Tabell 3: Tabellen beskriver medelvärde och standardavvikelse för 

distans (km), VO2Max (ml/kg/min), HR (frekvens/ minut) och ste-

gräknare. Borgskala beskrivs genom medianvärde och range. 

  Bikarbonat Placebo Antal (n) P-värde 
Distans 2,95 ± 0,48 2,94 ± 0,49 n= 13 p= 0,656 
VO2Max 54,6 ± 10,81 54,5 ± 11,01 n= 13 p= 0,655 
HR 182 ± 12 180 ± 14 n= 13 p= 0,157 
Stegräknare 2148 ± 142 2112 ± 132 n= 10 p= 0,097 
Borgskala 18 ± 4 18 ± 4 n= 13 p= 0,903 
 

Distans och VO2Max visar inte på några signifikanta skillnader mellan 

variablerna bikarbonat och placebo (p > 0,05). 

Hjärtfrekvens visar en svag trend för signifikans vid sista minut av test 

med intag av bikarbonat (182 slag/min) i förhållande till placebo (180 

slag/min). Hjärtfrekvensen har ingen signifikant skillnad mellan 

bikarbonat och placebo trots skillnaden i puls. 

Resultaten av stegdata visar på en trend mellan variablerna, bikarbonat 

(2148 steg) och placebo (2112 steg). Skillnaderna visar inte på signi-

fikans men är nära (p= 0,097). 

Borgskalan visar inte på några skillnader mellan bikarbonat (18) och 

placebo (18). Det finns alltså ingen signifikant skillnad mellan de båda 

resultaten. Då studiens resultat kring Borgskalan som inte tyder på 

några signifikanta skillnader är det ett till bikarbonats fördel.  

Ålder Längd Vikt 
27 ± 9 183 ± 8 81 ± 14 
n= 13 
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Diskussion 

Inledning 

Vi har nu fördjupat oss i bikarbonats effekter på prestationsförmåga 

vid Coopertest och tagit fram resultat som här presenteras i en dis-

kussion. 

Diskussion av studie 

Doseringen 0,3 g x kg kroppsvikt är den minsta doseringsmängd för 

bikarbonat som vi sett ge effekt i tidigare forskning efter 60 minuter. 

Bird et al (1995) finner att bikarbonat ger en ergogen effekt och leder 

till ökad prestationsförmåga med denna dos. I vår studie kommer del-

tagarna tio meter längre med denna dosering. Med en ökad mängd 

bikarbonat i doseringen skulle resultaten kunna få större skillnad men 

ge större bieffekter genom mag- och tarmproblem som Shave et al 

(2001) berör. 

Likt Tiryaki & Atterbom (1995) finner vi inga signifikanta skillnader i 

löpningen. De mätte tid och vi mätte distans vilket var skillnaden. Vi 

ser samma tendens som dem att det inte blir en skillnad i löpning mel-

lan bikarbonat och placebo. Tiryaki & Atterbom (1995) gav dosering-

en 0,3 g x kg kroppsvikt vilket vi också gjorde skillnaden var att de 

gav doseringen 2,5 h före test och vi i vår studie gav 1 h före test. 

Hade dosering med 0,5 g x kg kroppsvikt givits hade resultat för 

bikarbonat i mätning av distans kunnat ge större skillnader i jämfö-

relse med placebo. Detta med tanke på Shave et al (2001) studie som 

visar på signifikanta skillnader i tid på löpning om 3000 m. En högre 

dosering än 0,3 g x kg kroppsvikt kan likväl kunnat öka fallet av mag- 

och tarmproblem hos deltagarna vilket istället kan leda till negativ 

prestation. Sex av 13 deltagare i vår studie fick mag- och tarmpro-

blem. 

Då vi ser till våra resultat som berör Borgskalan är det intressant att 

granska. Trots att deltagarna med bikarbonat kommer något längre (ej 



24 
 

signifikant) på Coopertestet är det lika jobbigt som med placebo. Det 

tyder på att det har skett en buffrande effekt som enligt McNaughton 

et al (2008) ska göra att kroppen kan motstå utmattning på ett bättre 

sätt. Pottiger et al (1996) fann heller ingen signifikans i upplevd an-

strängning enligt Borgskalan trots att pH och laktatnivåerna var för-

höjda med bikarbonat och att prestationen ökade. 

Deltagarna tar fler steg med intag av bikarbonat än med intag av pla-

cebo kan främst kopplas till att deltagarna springer längre då de fått 

bikarbonat. 

Att vi inte finner några signifikanta skillnader i hjärtfrekvens är rim-

ligt då vi ser till Shave et al (2001) som inte heller finner några signi-

fikanta skillnader i hjärtfrekvensmätningen. Vi ser en svag trend i att 

hjärtfrekvensen är något högre vid intag av bikarbonat i relation till 

placebo, vilket även Pottiger et al (1996) skriver att de gör i sin under-

sökning. Eftersom den buffrande effekten uppnås i blodet när bikar-

bonat intas kan den fria vätejonen neutraliseras effektivare av blodets 

hemoglobin för att förhindrat att försurning uppstår. 

Att bikarbonat förhindrar sänkning av pH-värde i blodet kan relateras 

till att deltagarna visade på förhöjd puls inför sista minut av test. När 

blodet kan transporteras effektivare innebär det att mer blod transport-

eras tillbaka till hjärtat. Det leder till att hjärtat kan med större slagvo-

lym transportera mer blod till och från lungorna där gasutbyte sker. 

När mer blod transporteras per tidsenhet leder det till att mer koldi-

oxid kan andas ut vilket även gör att mer syre kan äntra lungorna och 

därför höjer VO2Max. 

En ökad energiförbrukning vid fysisk aktivitet kan likväl vara dålig 

om syftet är att behålla energi för att orka springa den sista biten. Men 

eftersom vi utförde Coopertest som är ett medeldistanslopp är för-

mågan att hantera laktat och försurning viktigare för att orka fortsätta 

springa än att energin tar slut. Ökar förmågan att hantera laktat kan 

kroppen förlänga glykolysen utan att utmattning uppstår samtidigt 

som energiförbrukningen fortsätter. Shave et al (2001) fann att laktat-
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nivåerna var högre i samband med bikarbonat, deltagarna i vår studie 

upplevde att ansträngningen var lika hög vid båda dryckestesterna. 

Därför kan den ökade distansen samt hjärtfrekvensen med bikarbonat 

förklara att bikarbonatstillskott gör att kroppen orkar jobba intensi-

vare. Gasutbyte sker effektivare och laktatnivåerna ökar eftersom ni-

våerna förhöjs och inte leder till utmattning. Därför behöver inte laktat 

återskapa energi när bikarbonattillskott förbättrar förmågan att hantera 

vätejonen i glykolysen. Detta kopplar vi till Gladden (2004) då han 

beskriver att laktat kan fortsätta glykolysens arbete vid utmattning när 

den ordinarie glykolysen hindras. 

Jones (2008) beskriver att muskelkontration försämras när kroppen 

når utmattning. Distansökningen på 0,01 km (ej signifikant) i vår stu-

die relateras till att deltagarna har en förmåga att fortsätta stimulera 

muskelkontraktion med bikarbonat i kroppen. Fortsatt muskelkon-

traktion leder till att fler muskler kan syresättas och därför förbättra 

uthållighetskapaciteten när intensiteten ligger på en mycket hög nivå. 

Även om 0,01 km inte är en stor ökning kan det ändå ha en stor bety-

delse för vinst eller förlust vid tävling men även leda till ökad prestat-

ionsförmåga vid träning samt motion. 

Vidare undersökningar 

För vidare studier av hur bikarbonat påverkar återhämtningen kan 

forskare undersöka pulskurvor hos deltagarna, till exempel hur snabbt 

pulsen sänks. Då pulskurvor jämförs mellan testerna med bikarbonat 

kontra placebo. Vi har diskuterat med deltagarna angående återhämt-

ning, flera av våra deltagare kände att återhämtningen var bättre vid 

bikarbonat, men detta är inget som vi kan bevisa och kan därför vara 

intressant att undersöka. 

Doseringen av bikarbonat kan även ges att deltagarna får inta samma 

mängd bikarbonat som vi doserat fast delar upp drycken om fyra delar 

som intas med en kvarts intervaller timmen före test. Det är något som 

vi tror kan göra det mildare för magen då en mindre mängd behöver 
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bearbetas åt gången. Det skulle rent hypotetiskt kunna leda till andra 

resultat. 

Löpbandet som gick upp till 20 km/h var det dock en deltagare som 

sprang på högsta hastighet under två tillfällen. Ett snabbare löpband 

krävs om elitlöpare ska delta i liknande studier. 

Relevans för Idrottsvetenskap 

Vår studie är i högsta grad relevant för vår utbildning inom idrottsve-

tenskap. Vi behandlar nutrition och fysisk aktivitet genom att vi sup-

plementerar bikarbonat för att utöka fysiskt aktiva personers prestat-

ionsförmåga. Nutrition och fysiologi är ämnen vi utbildats inom och 

därför har kunskap inom. Vidare använder vi oss av relevanta mätme-

toder som vi genom vår utbildning har fått lära oss använda inom rö-

relselära och tester för fysisk aktivitet. 

Slutsats 

Vi kan se små skillnader och trender mellan intag av bikarbonat i re-

lation till intag med placebo men även icke signifikanta värden mellan 

variablerna. 

Bikarbonatsupplementering visar på somliga trender för utökad hjärt-

frekvens och stegmängd vilket med deltagarantal (n=13) visar på att 

bikarbonat kan påverka kroppen vid löpning. Vi kan inte genom våra 

resultat bevisa att bikarbonat leder till förbättrad prestation med 0,3 g 

(bikarbonat) x kg kroppsvikt för fysisk aktiva män. 
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Bilagor 

Hälsodeklaration 

 

CENTRUM FÖR 
IDROTT & HÄLSA  

 

 

 

  

Hälsodeklaration 
Inför fysiologiska tester 

Personuppgifter  
 
Namn:………………………………………………  Längd:……………………… 
 

Personnr: ………………………………………….   Vikt:………………………… 
 
Tel. nr:………………………………………………   Idrott:……………………….. 
 
E-post:………………………………………..........   Ev. position:……………….. 
 
Testdatum:………………………………………... 

Medicinering och hälsostatus  
 
Använder du mediciner regelbundet? 
 

□ Jag använder inga mediciner 
□ Jag använder följande mediciner ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Är du allergisk mot något? 
 
□ Ja, jag är allergisk mot…………………………………………………………………. 
□ Nej 

Har du undvikit eller avbrutit träningen de senaste dagarna ? 
 

□ Ja, på grund av …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

□ Nej 

Förutsättningar för deltagande i tester  
Undertecknad testperson har erhållit information om test/er och deltager frivilligt i dessa och på 
egen risk med vetskap om möjligheten till avbrytande av test när som helst. 
Undertecknad testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga medicinska hinder för 
deltagande i test/er. 

Kalmar den … /…. År …………… 

Testpersonens namnteckning    Underskrift testledare 
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Inbjudan till deltagare 

Hej! 

Vi är två studenter som pluggar Idrottsvetenskapliga programmet på Linnéuniversitetet.  

Just nu arbetar vi med vårt examensarbete. 

I vårt arbete avser vi att undersöka bikarbonats påverkan vid löpning genom en experimentell 

undersökning (bikarbonat har visat på ökad prestationsförmåga enligt tidigare forskning).  

Testerna går till enligt följande:  

Deltagarna ska utföra tre test. 

Första testet är ett inlärningstest, men vill ändå att ni presterar så maximalt det går. Deltagarna 

får tre stycken flaskor innehållande bikarbonat, placebo och en med ingenting tillsatt som ska 

intas en vid varje testtillfälle. Dryckerna ska intas 1 h innan varje test och flaskorna delas ut 

av testledarna när deltagaren kommer till testet. Efter intag får du ta det lugnt samt värma upp 

innan testet. Bikarbonat kan leda till tillfälliga biverkningar som kräkningar och diarré hos ca 

10 % av befolkningen. 

Deltagarna behöver avsätta ca 30 minuter vid första testet och ca 1 h 30 minuter vid två kom-

mande tillfällena. 

Det löptest som ska genomföras är ett Coopertest (VO2Max test) vilket går till enligt följande: 

• Deltagarna springer i 12 minuter. 

• Under dessa 12 minuter ska du ta dig så långt som möjligt. 

• Det gäller därför att pressa sig och lägga upp loppet effektivt. 

• Efter avslutat test ska du vara helt utmattad!!!  

Vi använder oss av flera metoder för att mäta prestationen, bl.a. pedometer, pulsmätare, 

VO2Max samt Borgskala. 

Genom detta kommer vi kunna ge er feedback på er energiförbrukning, stegfrekvens, puls-

kurva och maximal syreupptagningsförmåga. 
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Testerna genomförs mellan januari-april 2014, i Tornet CIH (Stagneliusgatan 31). 

Finns det intresse? 

Vi söker mellan 10-20 fysiskt aktiva personer.  

Om du vill delta eller har frågor kontakt oss gärna! :) 

Mvh 

Martin Steiner & Johan Tapper 

Telefon: (Martin) XXXX XX XX XX & (Johan) XXXX XX XX XX 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


